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आदरणीय शिक्षक, प्रिासक तथा बफेलो पब्ललक स्कूल डिस्रीक्ट समदुाय, 

 

बफ्लो पब्ललक स्कूल डिस्रीक्ट (Buffalo Public School District) (BPSD) हाम्रा सबै विद्याथीहरूको सुरक्षा र शिक्षाको लागि प्रततबद्ध छ। यस प्रततबद्धताको 
लागि आिश्यक हाम्रो पररिार र सरोकारिालाहरूसँि समस्याहरू उत्पन्न हँुदा ततनीहरूसँि खुला सञ्चार र पारदशििता हो। यस कारणले िदाि, म तपाईलाई विित 
केही हप्ताहरूमा हाम्रो डिस्रीक्ट िरपरका सीशमत तर सम्बब्न्धत समस्याहरू बारे सचेत िराउन चाहन्छु। 
 

हाम्रो स्कूल डिस्रीक्टले धम्की, झििा, र अन्य विचशलत व्यिहार समािेि भएका घटनाहरूको सामना िरेको छ। दभुािग्य के छ भने, हहिंसा हाम्रो डिस्रीक्टमा 
मात्र होइन, हाम्रो देिमा पतन गचन्ताको विषय बनेको छ। धेरै विज्ञहरूले महामारीको कारणले हाम्रा विद्याथीहरूको साँघुररएको  सामाब्िक भािनात्मक 
विकासको लागि यो अतनयशमत र कष्टप्रद व्यिहार भएको पुब्ष्ट िरेका छन।् हाम्रा विद्याथीहरूले अनुभि िरेको भौततक दरूीले मद्दतको लागि सिंकेत िने 
व्यिहारहरू प्रकट भएको छ। 
 

यो िहन चासोको विषय हो। मलाई थाहा छ बफ्लो पब्ललक स्कूल डिस्रीक्ट धेरै वििेष छ। हामीसँि उत्कृष्ट र प्रततबद्ध कमिचारी सदस्यहरू, र असल 
विद्याथी र पररिारहरू छन;् यद्यवप त्यहा ँथोरै सिंख्यामा युिाहरू छन ्िसको व्यिहारात्मक कायिहरूले शसक्नको लागि यतत बाधा पुर् याउँछन ्कक यसले सबैका 
लागि सुरक्षा र िैक्षक्षक उत्कृष्टताको लागि पतन हाम्रो लक्ष्यमा बाधा पुर् याउँछ। 
 

कृपया िान्नुहोस ्कक विद्याथी झििा, झििा, र हहिंसात्मक कायिहरू समािेि भएका सबै धम्की र कायिहरू धेरै िम्भीर रूपमा शलइन्छ र राम्ररी छानबबन 
िररन्छ। यस डिस्रीक्टमा विद्याथी समानता, उत्कृष्टता र सिब्क्तकरण सुतनब्श्चत िनि, हामीले पुनस्थािपना न्याय, द्िन्द्ि समाधान उपाय, अशभभािक बैठक, 

सामाब्िक र भािनात्मक समथिन, अशभभािक सिंलग्नता र साििितनक सरुक्षा स्रोतहरू िस्ता लिाइँलाई सम्बोधन िनि िम्भीर िा िहटल आिश्यकता 
भएकाहरूको लागि िहन, व्यब्क्तित हेरचाह व्यिस्थापन समथिन र कायिक्रमहरू प्रदान िनि िारी राख्छौँ। 
 

हामी शिक्षक र कमिचारीहरूका लागि थप प्रशिक्षण, साझदेारी, र िािरूकता, साथै विद्याथीहरूका लागि िैक्षक्षक अिसरहरू, र हाम्रो डिस्रीक्ट  सही रयाकमा छ 
भनी सुतनब्श्चत िनि खुला सिंिादको अन्िेषण िनि िारी राखे्नछौँ। यो हाम्रो डिस्रीक्टको लागि उच्च प्राथशमकता हो। अशभभािक र हेरचाहकतािहरू म तपाईलाई 
सुझाि हददैछु: 

o तपाईको बच्चालाई उसको भािना बारे कुरा िनि हदनुहोस।् 
o उसको सोसल शमडिया एकाउन्टहरू तनिरानी िनुिहोस।् 
o समस्याका लक्षणहरूको लागि हेनुिहोस।् यसमा आक्रामकता, तनकास खोज्ने, आहद समािेि छ। 
o सकारात्मक सिंकल्पहरूलाई प्रोत्साहहत िनि विद्यालयका कमिचारीहरूसँि काम िनुिहोस।् 
o यहद तपाई कुनै पतन समयमा विद्यालय सुरक्षालाई नकारात्मक प्रभाि पाने समस्याहरू बारे सचेत हुनुहुन्छ भने विद्यालयलाई सूगचत िनुिहोस ्
र ९११ (911) मा फोन िनुिहोस।् 

 

हाम्रो सबै विद्यालय र बसहरू सुरक्षक्षत, व्यिब्स्थत र शसकाइका लागि अनुकूल छन ्भनी सुतनब्श्चत िनि हामी लिनिील भई काम िनि िारी राखे्नछौँ। कृपया 
आफ्नो बच्चासँि स्कूलमा उपयुक्त व्यिहारको महत्त्िबारे छलफल िनुिहोस।् अनुपयुक्त विद्याथी व्यिहारका लागि स्पष्ट नततिाहरू बफ्लो पब्ललक स्कूल 
डिस्रीक्ट (Buffalo Public School District) को आचार सिंहहतामा उल्लेख िररएको छ। हाम्रो लक्ष्य सधैँ हाम्रा विद्याथीहरूलाई सिक्त बनाउनु हो, उनीहरूलाई 
उनीहरूको प्रततभा र सफलताको लागि उनीहरूको क्षमता महसुस िराउनु हो। 
 

हाम्रो ठाउँको एक हहस्सा भएकोमा अशभभािक, सामदुातयक साझेदार र सरोकारिालाहरूलाई हाम्रो बफ्लो पब्ललक स्कूल डिस्रीक्ट विद्िानहरू प्रतत तपाईको 
प्रततबद्धताको लागि धन्यिाद !! 

 

भिदीय, 

 

Dr. Tonja. M. Williams 

Interim Superintendent of Schools 
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